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 2019 عام في لیبیا في اإلنسانیة االحتیاجات لتلبیة خطة تطلق المتحدة األمم

 

 في یعیشون لیبیا أنحاء جمیع في الناس من اآلالف مئات یزال ال الثورة، على سنوات سبع مرور بعد  - 2019 فبرایر  5 ، طرابلس
 المتحدة األمم أطلقت ضعفاً، األكثر األشخاص من 552٫000 لـ العاجلة اإلنسانیة لالحتیاجات اإلستجابة أجل ومن. قاسیة ظروف
 دوالر ملیون 202 تتطلب والتي ،)HRP2019( 2019 لعام اإلنسانیة االستجابة خطة الیوم الوطني الوفاق حكومة مع بالتعاون
 .لھم والمأوى والمیاه والحمایة الصحة توفیر مواصلة أجل من أمریكي

 الحكم وزیر – الطاھر میالد الدكتور سعادة مع الخطة بإطالق ریبیرو ماریا السیدة لیبیا في اإلنسانیة للشؤون المتحدة األمم منسقة وقامت
 فایز السید الرئاسي المجلس رئیس سعادة من كلٍ   اإلحتفالیة في وشارك. طرابلس اللیبیة العاصمة في الیوم إحتفالیة خالل المحلي،
 . لیبیا في للدعم المتحدة األمم بعثة ورئیس المتحدة األمم العام لألمین الخاص الممثل – سالمة غسان والدكتور السراج

 یكافح. لیبیا في والرجال والنساء األطفال من العدید صحة على األمن وانعدام االستقرار عدم من سنوات أثرت لقد" ریبیرو السیدة وقالت
 وأضرت الخطر طریق في ووضعتھم البالد، استقرار زعزعة إلى أدت التي األزمة آثار یتحملوا لكي یمضي عام كل مع الناس

 تدابیر اتخاذ إلى وتضطر األساسیة، المنزلیة والمستلزمات والماء الغذاء تكالیف تحمل على قادرة غیر العائالت من اآلالف. باالقتصاد
 ". العصیبة األوقات ھذه تجاوز لمجرد یائسة

 من نصفھم لیبیا، في اإلنسانیة المساعدة إلى – طفل ألف 248 ذلك في بما – شخص ألف 823 بنحو یقّدر ما ھناك الخطة، وبحسب
 . أراضیھا عبر المارون أو لیبیا في المقیمین تعارابالص رونلمتأثا رونلمھاجوا ونلالجئا اآلخر النصف لیشکّ بینما اللیبیین

 ھناك یكون أن یمكن االستقرار مع. لیبیا في االستقرار نحو قدًما للمضي المفتاح ھو اإلنسان حقوق احترام إن" ریبیرو السیدة أضافت كما
 وتمھید البالد في اإلستقرار تحقیق أجل من أساسي لكنھ لیبیا، ألزمة الحل ھو لیس اإلنساني العمل أن من الرغم على. معنى ذات تنمیة

 "  وألطفالھم لھم أفضل مستقبل في ،أمالً  واحترام بكرامة بالعیش الناس من اآلالف مئات ولمساعدة دائم، حل إلیجاد الطریق

 وبناء اإلنسانیة المساعدات وصول زیادة خالل من مھم تقدم تحقیق والشركاء المتحدة األمم واصلت الماضیة، األربع السنوات في
 . والمحلیة القومیة المنظمات مع أقوى شراكات

 ألف 320 حیاة إلنقاذ المساعدة توفیر من مكنتھم أمریكي دوالر ملیون 81 من یقرب ما الماضي العام في والشركاء المتحدة األمم تلقت
ً  األكثر من شخاص  . داخلي نازح ألف 187 ذلك في بما ضعفا

 ھذا في لھا الداعمة والمؤسسات المتحدة األمم تقدمھا التي اإلنسانیة االستجابة خطة" الطاھر عبدهللا میالد الدكتور المحلي الحكم وزیر أعلن
 والشعب للیبیا واألمان االستقرار لتحقیق أساسي وعامل المستمرة، االنتقالیة المرحلة ھذه خالل للیبیا الھامة الخطط من تعتبر المشروع

 االنتقالیة المرحلة ھذه تكون بأن ونأمل استثناء، بدون المتحدة األمم منظمات جمیع قدمتھا التي الدعم خطة عالیا نثمن نحن. عامة اللیبي
 البنیة لخدمات تحسین من: لیبیا في الرئیسیة االحتیاجات تقدیم في والنجاح المستطاع بقدر الخطة مستھدفات تتحقق أن متمنیین قصیرة،
 ."الصحي الصرف ومرافق والتعلیم الصحیة الرعایة خدمات على الحصول التحتیة،

 
 :  بـ االتصال برجاء المعلومات من لمزید

  910 218+129 012  ھاتف  mosomar@unicef.org – عمر مصطفى
 https://reliefweb.int/node/2970544 الرابط خالل من اإلنسانیة االستجابة خطة على الحصول یمكن
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